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Tekst en illustraties: Ria Hörter
Met dank aan Mr Jetsada Sangjan

Onlangs voorlopig erkend…

Thai Bangkaew Dog
Nieuw
ras

Bij de F.C.I. komen regelmatig aanvragen binnen om aan een rasstandaard
– en daarmee aan een hondenras – een (voorlopige) erkenning te verlenen.
Het gaat vaak om rassen die in het land van herkomst zijn erkend, maar
daarbuiten niet of nauwelijks. ONZE HOND stelt ze aan u voor…

Een voorlopige erkenning door de
Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) betekent dat er in een
groot aantal Europese landen aan
dat ras nationale kampioenschapsprijzen kunnen worden toegekend.
Deze rassen komen op tentoonstellingen nog niet in aanmerking voor
het CACIB, maar kunnen wel de
titel Sectie Winner (zoals Europees
Winner) en Wereldwinner krijgen.
Op 14 april 2011 werd ook de Thai
Bangkaew Dog voorlopig erkend.
Het ras is ingedeeld in FCI groep 5:

Landschap in Thailand.

sectie 5, Aziatische Spitsen en
aanverwante rassen onder nr. 358.
In Nederland gebruikt de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied de
naam Thai Bangkaew Dog; het land
van herkomst is uiteraard Thailand.

Innemend en hoffelijk
Thailand is een koninkrijk in
tropisch Zuidoost Azië, dat in de
vakanties door tienduizenden
Nederlanders wordt bezocht. Tot
1939 heet het land Siam, daarna
Prathet Thai, dat letterlijk vrij (Thai)

land (Prathet) betekent. Het is één
van de weinige landen in dit gebied
die geen koloniaal verleden heeft.
De bevolking – circa 67 miljoen
mensen – bestaat voor 90% uit Thai
en daarnaast uit enkele minderheidsgroepen, van wie de Chinezen
de grootste groep vormen; voorts
zijn er onder anderen Indiërs en
Sikhs. De officiële taal is Thai; er
worden daarnaast zo’n tien dialecten gesproken. Het Thaise schrift is
voor ons een onontwarbare kluwen
van tekens – medeklinkers en

Kaartje van Thailand. Het dorp
Bangkaew ligt ongeveer 375 kilometer
ten noorden van Bangkok.
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Thailand, terwijl de beide koninklijke families op goede voet met
elkaar staan. Van de Thai kan
worden gezegd dat ze zich innemend en hoffelijk gedragen en dat
ook van anderen verwachten.

Oeroude relatie

Buurland Cambodja kent de inheemse
Razorback Dog, een Spitstype met een
ridge op de rug.

Een ras dat sterk op de Thai Bangkaew
Dog lijkt is de Koreaanse Jindo.

klinkers – die zowel naast als onder
elkaar worden geschreven. Het is
een toontaal; veranderingen in
toonhoogte kunnen een verandering in betekenis van het woord zijn.
De contacten tussen Thailand en
Nederland dateren al van het begin
van de zeventiende eeuw, als de
Verenigde Oost-Indische Compagnie
een handelspost in Thailand vestigt
en er zowel zeer lucratieve zaken

doet als er ook grote verliezen lijdt.
De door krijgsgevangen Nederlanders te verrichten dwangarbeid
aan de Birmaspoorweg in de
Tweede Wereldoorlog is
een dieptepunt, maar
vandaag de dag zijn
er tientallen
Nederlandse
bedrijven
actief in

Het linker beeld toont de derde Abbot van
Wat Bangkaew, Luang Puh Mak Metharee.
Rechts een muurschildering met de afbeelding van een Thai Bangkaew Dog.

Vanaf de tiende eeuw trekken Thai
vanuit Zuid-China het huidige
Thailand binnen. Ze vermengen zich
met de daar reeds aanwezige
stammen, zoals de Khmers en de
Mons. Ongetwijfeld zullen er bij die
migratie honden betrokken zijn.
Sinds de dertiende eeuw zijn de Thai
dominant in Thailand en dat
betekent dat hun cultuur nu al acht
eeuwen oud is. De heersende religie
is het Theravada, een vorm van
Boeddhisme.
Thailand heeft Mayanmar (het oude
Birma), Laos, Cambodja en Maleisië

De Wat (= tempel) Bangkaew in de provincie Phitsanulok, de geboorteplaats
van de Thai Bangkaew Dog.
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als buurlanden. Vanuit Myanmar en
Laos zijn in het verleden bevolkingsgroepen naar Thailand getrokken en ook zij zullen honden
hebben meegebracht. Buurland
Cambodja kent de inheemse Razorback Dog, een Spitstype met een
ridge op de rug, een wigvormig
hoofd met rechtopstaande oren en
een krulstaart.
Ook de Japanse Hokkaïdo en Shiba,
leden van de Aziatische keeshondenfamilie, doen aan de Thai Bangkaew
Dog denken. Een ras dat sterk op de
Bangkaew lijkt, is de Koreaanse
Jindo en pups van de Karelische
Berenhond en de Thai Bangkaew Dog
zijn soms lastig van elkaar te onderscheiden. De Finse Spits en de
Groenlandhond, bijvoorbeeld, laten
zien dat er een oeroude relatie moet
bestaan tussen de honden in het
noorden op het westelijk halfrond
met die van zuid-oost Azië op het
oostelijk halfrond, waaronder de Thai
Bankaew Dog.

Als de teef van de Abbot drachtig is, gaat men er van uit dat een Aziatische
wilde hond – een zogenoemde dhole – de vader is.

Wilde hond
De naam van dit door de FCI voorlopig erkende ras mag heel onbekend
in de oren klinken, maar Thai
Bangkaew Dog blijkt toch eenvoudig
te herleiden. Bangkaew is een dorp
in het Bang Rakam (of Bangrakam)

district bij Phitsanulok, gelegen in de
gelijknamige provincie, in centraal
Thailand. Aan het begin van de
vorige eeuw levert dit district veel
hout op en komen er olifanten,
jakhalzen en wilde honden voor. Bij
het dorp en de Yom rivier ligt de Wat

De medewerkers van de ChumSangSongKram kennel, waar zo’n twintig honden zijn gehuisvest.
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Woonboten bij Phitsanulok; nakomelingen van de
eerste Thai Bangkaew Dogs vinden hier een thuis.

(= tempel of klooster) Bangkaew en
men gaat er van uit dat hier, bij de
Wat, de oorsprong van de Thai
Bangkaew Dog ligt.
De derde Abbot (= vader, het hoofd
van een klooster) van Wat Bangkaew,
Luang Puh Mak Metharee genaamd,
is bekend vanwege zijn liefde voor
dieren; hij vangt zelfs zwerfdieren
op. In de jaren vijftig van de vorige
eeuw krijgt deze Abbot van een oude
inwoner van het dorp Bangkaew, Tah
Nim genaamd, een inlandse teef met
een lange, zwart-witte vacht. Als zij
drachtig is, gaat men er van uit dat
een Aziatische wilde hond – een
zogenoemde dhole – de vaderhond
is. Het nest bestaat uit vier teven, die
zwarte en donkerbruine, langharige
vachten hebben. Zij blijven in de
buurt van de tempel. Dit ‘Adam en
Eva verhaal’ kent diverse variaties en
één ervan is dat de vaderhond een
jakhals zou zijn.
De vraag hoe de teef van de Abbot er
precies heeft uitgezien, wordt
beantwoordt door Mr Jetsada
Sangjan. Hij is een belangrijke
promotor van het ras in Thailand en
schrijft me: ze zag er precies zo uit als
de huidige Thai Bangkaew Dog.
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Inteelt heeft vrij spel en dat betekent dat de eerste
Thai Bangkaew Dogs zuiver worden gefokt.

Een uitmuntende
Thai Bangkaew Dog
– een reu – uit de
ChamSangSongKram fokkerij in
Phitsanulok.

Puur gefokt
In die periode vestigen zich in het
dorp Huay Chan, ongeveer anderhalve kilometer van Bangkaew,
leden van de Song bevolkingsgroep.
Zij brengen honden mee die hun vee
moeten hoeden. Er ontstaan al
spoedig (handels)contacten tussen
de bewoners van de beide dorpen
en… niet alleen tussen de bewoners.
Ook de honden van de tempel
maken kennis en vermengen zich.
Hun nakomelingen worden onder

andere verkocht aan de bewoners
van de woonboten in de Yom rivier.
Andere reuen dan die uit het nabij
gelegen dorp worden op een wel
heel bijzondere manier uitgesloten.
Als de teven loops zijn, is dit vaak in
de periodes van zware regenval en
het buiten de oevers treden van de
rivieren. Andere reuen kunnen er
dus domweg niet komen. Echter,
inteelt heeft vrij spel, maar dat
betekent dat de eerste Thai Bangkaew Dogs zuiver worden gefokt.
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Weer zo’n prachtig verhaal, niet
echt te controleren, maar een feit is
dat vanaf de jaren vijftig de Thai
Bangkaew Dog steeds meer voorkomt in de wijde omgeving van
Phitsanulok. Een ook dat deze
honden van een opmerkelijk
eenvormig type zijn. Ze zijn geliefd
in dit deel van Thailand vanwege
hun loyale karakter, hun waaksheid
en het aantrekkelijke uiterlijk.

ChumSangSongKram
In 1983 constateert men dat het
ras, als gevolg van de voortdurende
inteelt, bijna is uitgestorven. Een
dierenarts in de provincie Phitsanulok, dr. Nisit Tangtrakarnpong,
probeert de bewoners van Bankaew
te betrekken bij het op de been
krijgen en houden van het ras. Dat
lukt hem niet, maar de bewoners
van de wijk ChumSangSongKram
zijn wél geïnteresseerd en met hen
start hij een project, ‘Bangkaew
Khuen Thin’ (De Bankaew gaat naar
huis). In genoemde wijk vindt hij
niet alleen gehoor, maar ook
voldoende zuiver gefokte Thai

Bankaew Dogs voor zijn fokprogramma. In samenwerking met de
dorpelingen realiseert dr. Nisit
zijn project.
De weg naar erkenning door de F.C.I.
was een lange, schrijft Jetsada
Sangjan. Hij is zeer betrokken bij dit
nationale ras en ook bij de kennel
ChumSangSongKram, genoemd
naar de plaats waar dr. Nisit zijn
project tot behoud van dit ras start.
Het is de oudste kennel voor dit ras
in Thailand en gevestigd in het hart
van het ontstaansgebied van de Thai
Bangkaew Dog. De eigenaren zijn
Khun Prathum en Khun Supavadee
Kongjareon en op dit moment zijn
er zo’n 20 honden, allemaal geregistreerd bij de Thaise Kennel Club.
De honden uit deze fokkerij worden regelmatig tentoongesteld, tot
in Japan toe. In 2008, als het ras
nog niet erkend is, verschijnen er
op een Specialty in Bangkok al
31 in de showring.
Ook bestaat er in Thailand een
project om Thai Bangkaew Dogs
die op straat terecht dreigen te
komen op te vangen.

De inwoners van Phitsanulok zien de Bangkaew Dog als een
waardevol stukje cultuurhistorie.

Cultuurhistorie
Het temparament van de Thai
Bangkaew Dog laat soms te wensen
over. Dr. Nick Branson, een Australische dierenarts verbonden aan de
universiteit van Pennsylvanië,
U.S.A., analyseert in 2008 (in
Thailand) bloedmonsters van 200
Thai Bangkaew Dogs. Van dit ras is
namelijk bekend dat er veel incidenten zijn inzake agressief gedrag ten
opzichte van mensen. Door onderzoek probeert dr. Banson een DNA
marker voor deze agressie te vinden.
Ook keurmeesters rapporteren bij
hun keuringen ontoelaatbaar gedrag
hoewel er in de afgelopen jaren een
verbetering lijkt te zijn ingetreden.
Op dit moment zijn er vijf clubs in
Thailand die zich met de Thai
Bangkaew Dog bezighouden; er zijn
ook al honden geëxporteerd, onder
andere naar de Verenigde Staten,
waar zelfs al een rasvereniging is.
De inwoners van Phitsanulok zien de
Thai Bangkaew Dog als een waardevol
stukje cultuurhistorie. Het ras is
inmiddels zo bekend geworden dat
het in alle delen van Thailand wordt

Kamp. Taro uit de ChumSangSongKram kennel.
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De Thai Bangkaew Dog wordt nu in alle delen van Thailand gefokt.

gefokt. In principe is het een gezelschapshond, maar het oude waak- en
jachtinstinct is zeker niet verdwenen.

Tongdaeng
We maken even een uitstapje naar
de koning van Thailand, voluit Phra

Chaoyuhua Bhumibol Adulyadej
geheten, bij ons beter bekend als
koning Bhumibol. Behalve een
begaafd musicus, is hij een groot
hondenliefhebber. Het hele land
kent Tongdaeng, een hond die hij in
1998 adopteert uit een nest zwerf-

De Bangkaew Dog is vierkant van bouw, maar mag nooit
laag op de benen staan.
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honden. Sindsdien is Tongdaeng
vrijwel altijd in het gezelschap van
de koning en staat afgebeeld op elke
koninklijke nieuwjaarswens.
Tongdaeng belichaamt alles waarvoor ook de waarden van een
traditionele Thai staan: beleefd,
dankbaar, gehoorzaam en loyaal.
De liefde van de koning voor
Tongdaeng gaat zover dat hij in
2002 een biografie over haar – het is
een teef – schrijft, zowel in het Thai
als in het Engels. Het glossy, rijk
geïllustreerde boek, met een oplage
van 100.000 exemplaren, is binnen
een paar uur uitverkocht. Tongdaeng
is bescheiden en kent het protocol,
schrijft de koning. Zo zal ze altijd
– ook wanneer er wordt gespeeld –
in een lagere positie blijven dan de
vorst. Tongdaeng is zo populair in
Thailand dat er zelfs T-shirts met
haar beeltenis worden gemaakt.
De liefde van de koning voor
zwerfhonden in het algemeen en
voor de zijne in het bijzonder heeft
een diepere betekenis. Hij wil zijn
onderdanen een spiegel voorhouden, met daarbij de boodschap dat

Het temperament van de Bangkaew Dog laat soms te
wensen over.
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men respect moet tonen voor alles
wat kwetsbaar is en dat zwerfhonden dus niet aan hun lot mogen
worden overgelaten.

Vierkant maar nooit laag
op de benen
In oktober 2010 wordt de vierdaagse F.C.I. Asian and Pacific Section
Dog Show gehouden in het Exhibition and Convention Centre in
Muang Thong Thani, een voorstad
van Bangkok. De F.C.I. is uitgenodigd om op deze show een groep
Thai Bangkaew Dogs te evalueren.
Eigenaars van het ras worden
uitgenodigd om hun honden voor
deze speciale gelegenheid in te
schrijven. De exposanten worden
gelokt met de mededeling dat de
koning drie bekers beschikbaar
stelt, waaronder één voor de beste
Bangkaew Dog. De organisatie
besluit met de boodschap: Het wordt

Op 14 april 2011 wordt de Thai Bangkaew Dog door de FCI voorlopig erkend.

tijd voor ons om de wereld te vertellen
dat ons nationale ras uit Phitsanulok
topkwaliteit bezit.
De nu geldende rasstandaard
dateert van 14 april 2011, dezelfde

‘Het wordt tijd voor ons om de wereld te vertellen dat ons nationale ras uit
Phitsanulok topkwaliteit bezit.’

datum waarop de F.C.I. het ras een
voorlopige erkenning geeft. Ook de
rasstandaard meldt dat de Thai
Bangkaew Dog een gezelschapshond
is. Hij is alert, intelligent, loyaal,
waaks en gehoorzaam. Het ras is
niet moeilijk te trainen, maar kan
gereserveerd tot schuw zijn ten
opzichte van vreemden.
De Thai Bangkaew Dog is vierkant
van bouw, maar mag nooit laag op
de benen staan. De dubbele vacht
vormt een kraag rond de nek – die
bij reuen forser is dan bij teven –
en er is een pluimstaart met een
krul over de rug.
De sterke, wigvormige schedel mag
breed, maar nooit grof zijn en staat
in goede verhouding tot het lichaam. Er is een middelmatige stop.
De voorsnuit heeft een zwarte neus,
is breed aan de basis en wordt
smaller naar het einde. Er wordt een
schaargebit verlangd en tanden en
kiezen moeten compleet aanwezig
zijn. De ogen zijn middelmatig
groot, zwart of donkerbruin van
kleur. De driehoekige, puntige en
rechtop staande oren zijn nogal
hoog aangezet en staan niet te dicht
bij elkaar.
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De sterke, gespierde hals wordt
trots gedragen en gaat geleidelijk
over in de schouders.
De rechte rug heeft sterke en brede
lendenen, met een licht aflopende
croupe. De brede borst moet tot aan
de ellebogen reiken; de ribben zijn
goed gevormd, maar mogen nooit
tonvormig zijn. De buiklijn is licht
opgetrokken.
De voor- en achterbenen zijn goed
bespierd en de opperarm is in
balans met de schouderhoeking.
De voorbenen zijn recht en sterk
en hebben, zowel voor als achter,
ronde, gewelfde, goed gesloten
voeten. De knie is goed gehoekt en
de hakken zijn laag.
De Thai Bangkaew Dog heeft een
sterk, flexibel en uitgrijpend
gangwerk met stuwkracht vanuit
de achterhand, dat echter nooit
overdreven mag aanzien. Hoofd en
staart worden trots gedragen. Als
de Bangkaew sneller gaat lopen,
neigt hij naar single-tracking.

Zwemmen en graven
Dit ras heeft een dubbele vacht;
bovenvacht recht en grof, ondervacht zacht en dicht ingeplant.
Zowel de voor- als de achterbenen
zijn bevederd. De vacht is lang,
maar mag nooit zo lang zijn dat het
de vorm van het lichaam verbergt.
De vachtkleur is wit met goed
zichtbare aftekeningen, vaak
citroenkleurig, rood, fawn, tan of
grijs. Daarin kunnen zwarte
haarpunten voorkomen, zo zelfs
dat het op tricolour gaat lijken.
Ook wit met zwarte aftekeningen
komt voor. Een symmetrische
aftekening op het hoofd, die de
ogen en oren bedekt, met of
zonder zwart masker, heeft de
voorkeur. Een witte aftekening
rond de snuit is gewenst en lichte
ticking in het wit is toegestaan.
De reuen zijn 46 tot 55 cm hoog en
de teven 41 tot 46 cm.
Als fouten worden onder andere
gezien: grote, ronde ogen, grote
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oren, een ronde rug, een te brede
snuit en een lichtkleurige neus.
Hetzelfde geldt voor afwijkingen in
de hoogte, gebrek aan een kraag en
bevedering en slordig gangwerk.
Het missen van 3 of meer tanden
wordt als een ernstige fout gezien.
Agressiviteit, schuwheid, een
bovenvoor- of ondervoorbijtend
gebit, hangende oren, een korte of
zachte vacht zijn onder andere de
diskwalificerende fouten.
Gemiddeld wordt een Thai Bangkaew
Dog 10 tot 14 jaar. Ernstige afwijkingen zijn tot op heden niet geconstateerd, met uitzondering van diverse
oogafwijkingen. Vanuit de fokkerij
wordt het testen van de ogen bij
fokdieren aanbevolen. De honden
zwemmen graag, maar ook gaten
graven doen ze vol overgave.

Koning Bhumibol van Thailand adopteert in 1998 de zwerfhond Tongdaeng.

Pups van dit ras lijken soms op de
Karelische Berenhond.

De Thai Bangkaew Dog zwemt graag.
We zien hier één van de medewerkers
van de ChumSangSongKram kennel
met een hond in de Yom rivier.

